
 

 

Philips EssentialCare
Föhn

1600 W
3 flexibele snelheidsstanden
Coolshot
220 - 240 V

BHD002/00
Compact, krachtig en 35% stiller*

Ontworpen door geluidsexperts van Philips
Deze Philips Essential Care-föhn levert het vermogen en de verzorging die je nodig hebt 
en is speciaal ontwikkeld om stiller* te drogen, 35% stiller dan de HP4961/22. Nu kun je 
van een krachtige en aangename ervaring genieten.

Gebruiksvriendelijk
• Ontworpen om stiller te drogen
• Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik
• Snoer van 1,8 m voor maximale flexibiliteit
• Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen
• Slanke compressor voor gerichte airflow

Prachtig gestyled haar
• 1600 W voor zacht drogen
• 3 flexibele snelheidsstanden voor zacht drogen
• Coolshot voor je eigen style
• ThermoProtect-temperatuurinstelling



 Stiller drogen

Het ontwerp van het luchtinvoerrooster zorgt 
voor een betere luchtstroom, terwijl de vorm 
en grootte van de föhn de circulatie van lucht 
door de droger verbeteren. Dit resulteert in 
sneller, effectiever drogen. De Philips Essential 
Care 1600 W is 35% stiller dan de HP4961/22. 
Nu kun je genieten van een krachtige en 
comfortabele ervaring.

Compact ontwerp

Deze föhn is compact, ergonomisch en heeft 
een slim, modern ontwerp. Hierdoor is de 
föhn licht en eenvoudig te hanteren, maar ook 
klein genoeg om vrijwel overal op te bergen.

Slanke compressor

De compressor zorgt voor een gerichte 
luchtstroom voor een nauwkeurige styling. 

Geweldig voor het bijwerken of om je eigen 
stijl te creëren.

Ophanghaakje

Een rubberen haakje bevindt zich op de 
onderkant van de handgreep. Voor het 
eenvoudig opbergen thuis of in hotels.

Snoer van 1,8 m

Snoer van 1,8 m.

1600 W voor zacht drogen

Deze föhn van 1600 W creëert een optimale 
luchtstroom en droogkracht voor prachtige 
resultaten, elke dag weer.

ThermoProtect-temperatuur

De ThermoProtect-temperatuurinstelling 
biedt de optimale droogtemperatuur en extra 
bescherming tegen oververhitting van het haar. 
Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de 
beste verzorgende resultaten.

3 flexibele snelheidsstanden

Deze föhn heeft 3 vooraf geselecteerde 
snelheid/warmte-combinaties om snel en 
eenvoudig te zorgen voor de perfecte stijl.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Kenmerken
• Diffuser: Nee
• Dubbel voltage: Nee
• Opvouwbare handgreep: Nee
• Ophanglus
• Ionenconditioner: Nee
• Aantal hulpstukken: 1
• Reisetui: Nee
• Keramiek: Nee
• CoolShot
• Mondstuk/compressor

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Kleur/afwerking: ABS hoogglanzend en mat
• Frequentie: 50-60 Hz
• Motor: DC-motor
• Voltage: 220-240 V
• Wattage: 1600 W
• Snoerlengte: 1,8 m
• Vermogen: 1600 W

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen A-doos: 594 x 343 x 206 mm
• Gewicht A-doos: 530 g
• Formaat: 274 x 78 x 174 mm
• Productgewicht (excl. verpakking): 425 g
• Gewicht F-doos: 120 g
•

BHD002/00

Specificaties
Föhn
1600 W 3 flexibele snelheidsstanden, Coolshot, 220 - 240 V

http://www.philips.com

